
 
 

 
 

Arne Holdensen, sekretær 
Grævlingestien 5, Nyråd, 4760 Vordingborg 
Tlf. 2843 6572, mail: arne-holde@nyraad.net 

Røde Kors 

Vordingborg afdeling 

vordingborg@rodekors.dk  
 
CVR-nr.: 30470184 

 
Til Røde Kors bestyrelse og aktivitetsledere 17. august 2022 

Referat aktivitetsledermøde  
onsdag 17. august 2022 kl. 19 i Røde Kors Cafeen 

 
Mødt var: Henrik Guhle, Karin Laursen, Kirsten Rasmussen, Solvig Olsen, Annmaria 

Munksgaard, Lillian Poulsen, Grethe Koch, Lene Brøndsted, Reka Munksgaard, Lotte Jensen 

Øernes Revision, Kirsten Fabricius, Maibritt Eliasen, Thea Hass, Susanne Overheu og Arne 

Holdensen 

Afbud fra: Poul Erik Rasmussen, Gudrun Kæmpe, Kirsten Rasmussen 

 

Henrik bød særlig velkommen til Susanne og Thea  
 

Dagsorden 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Orientering fra bestyrelsen 

a. Formanden –  

Bestyrelsen har godkendt indkøb af nyt kasseapp. Til Cafeen 

Behandlet henvendelse fra Tøjbutikken om indeklimaforhold. Der er bestilt 

håndværker via udlejer. Henrik tager kontakt til Landsforeningen vedr. 

indeklimaundersøgelse/miljøundersøgelse. 

  

b. Kassereren / regnskabsfører 

Der er betalt for rude i Cafeen. 

Ingen andre økonomiske udsving. 

 

c. Øvrige bestyrelse 

Ingen meddelelser 

 

3. Sommerudflugt – status 

Vores udflugt til Møn/ Liselund. Solvej medd. At der kun er tilmeldt 14 deltagere. Bussen er 

aflyst. 3 frivillige stiller bil til rådighed. Der ydes lille kilometertakst. Deltager i arrangement i 

Liselund park mod gebyr. ”House of Music” v. Kenneth, besøges også. 

 

 

4. Netværksmøde Røde Kors i Sydsjælland 8. september 2022 

Henrik deltager, men mangler yderligere deltager her fra afdelingen.  

 

5. Status i aktiviteterne 

a. Møbelbutikken v. Preben Petersen 

Økonomi aug. salg 94.000 – 954.900 kr. i totalomsætning svarende til budgettet 

Har opjusteret prissætning under hensyn til de stigende olie/varmeudgifter.  

Bemandingen er stabil. Ferien er overstået og frivillige er vendt tilbage.  

 

b. Tøjbutikken v. Grethe Koch 

I juli md. Nåede over budgettet. 

Er hård trængt på personalefronten. 22 arbejder, men 32 er ”tilmeldt” så 

sygefraværet er højt. De frivillige forsøger at kapre kunder som frivillig, 

Nyt medlem af butiksudvalget 

Modtaget nyt inventar fra H/M og modtager måske mere. Har reoler, som evt. kan 

genanvendes i Møbelbutikken. 

Den ene varmeblæser virker ikke optimalt. Elektriker kontaktes. 

Ang. Vinduespudsning: Grethe har ikke ”set” vinduespudseren”, men det blev oplyst, 

at han kommer regelmæssigt i Cafeen og går til Tøjbutikken. 
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Har fremstillet ”visitkort” med alle aktivitetsledere og bestyrelsesmedlemmer. Hænger 

på et ”troldetræ” til udlevering til kunder.  

 

c. Familienetværk v. Annmaria Munksgaard 

er lige startet op efter sommerferien. Stadig 7 familier tilknyttet. Der er god stemning 

på møderne og familierne hygger sig sammen. Var i Lalandia, Kbh. Zoo og BonBon 

land hen over sommeren. 

Der har været én ny familie inde, men ude igen grundet forskellige årsager.. 

Har forsøgt at få et samarbejde med Præstø, men indtil videre ikke lykkedes. 

Henrik meddelte, at konsulent Troels får ny stilling 

 

d. Røde Kors Huset v. Poul Erik Rasmussen 

Sygefravær. Ingen meddelelser. 

 

e. Caféen v. Karin Laursen 

Fået nye flag til facaden, men prisen var ”hamper”. 

En del problemer med kasseapparatet, som ikke alt er en betjeningsfejl. 

Ny kaffemaskine – gamle havde forårsaget strømafbrydelse. 

Der er kommet nye frivillige. Nu 15 i alt. 

 

f. Ferielejre v. Lene Brøndsted 

 

g. Landsindsamling v. Arne Holdensen 

Der er bestilt materialer, som kommer i denne eller næste uge. 

Ny mødestedsleder Anni Falck Kobbernagel i Ørslev. Arne forventer, at Iben 

fortsætter i Møbelbutikken. 

 

h. Integrationsnetværk v. Kirsten Rasmussen 

Afbud -  

Reka meddelte, at aktiviteten er genopstartet efter ferien også med lektiecafe. 

 

i. Nørklegruppe Vordingborg – Susanne Overheu 

Tung arv efter Sonja, men alternativet var at der ikke var nogen. Der er et par 

”hjælpere”, som har lovet at tage en del af byrden. 

Der er modtaget en del garn, som skal ryddes op i. 

Generelt problem, at der ikke kan sendes tøj til Hviderusland, som vi ikke kan sende 

til. Ikke andre lande har hidtil været interesserede, men der er ”forhandlinger” med 

evt. nye modtagerlande. 

Nye ideer om andre aktiviteter, materialer eller produkter som evt. kan sælges i vores 

egne butikker. 

Der produceres allerede pigekjoler, som Tøjbutikken har solgt med succes. Særligt 

mærkede. 

 

j. Nørklegruppe Ørslev v. Gudrun Kæmpe 

Afbud – ingen meddelelser 

 

k. Kursusvirksomhed v. Arne Holdensen 

Afviklet kursus for Maribo Roklub, som var blevet svigtet af anden udbyder. Har 

ligeledes være genbrugsforretningen i Røde Kors Vestlollands afd.  Nakskov 

Kommende aktiviteter: Førstehjælps foredrag for Ældresagen i Præstø og Rotary i 

Vordingborg. 

 

l. Foredragsvirksomhed v. Arne Holdensen 

Foredrag om Malawi hos Innerwheel Vordingborg den 8. sep. 

 

m. Webmaster v. Solveig Olsen 

Efterlyser indlæg/emner fra aktiviteterne. 

 

n. Kommunikation i øvrigt – Thea Hass. 

Præsenterede sig selv. Nytilflyttet her til Vordingborg. Er stadig aktiv i Hovedstadens 

Røde Kors. 

Vil snart tage fat i Facebook, som ikke har været aktiv siden 2017. Hvilke nye varer i 
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butikkerne. Appellere til nye frivillige og indsamlere. Der er mange gode aktiviteter i 

afdelingen, som trænger til at komme ud. 

 

6. Fastsættelse af møder i efteråret 2022 
Kun bestyrelsen. Torsdag 22. sep. kl. 19 i Cafeen.  

Onsdag 26. okt. kl. 18 i Cafeen + aktivitetsledere kl. 19 

Kun bestyrelsen: Tirsdag 22. nov. kl. 19.30 i Huset.  

Tirsdag 13. december kl. 18 + aktivitetsledere – Julefrokost 
Kun bestyrelsen: Torsdag 19. januar 2022 kl. 19 i Cafeen – generalforsamling skal 

bestemmes.  

 

 

7. Eventuelt 

Der bestilles 4 nye ”bestyrelse/aktivitetsleder”-plakater til butikkerne. 

 

Grethe oplyste, at Tøjbutikken har indløst 140 gavekort. Opbevares foreløbig i butikken.  

Reka og Preben bekræftede, at der indgår penge fra landskontoret vedr.  

 

Reka har taget kontakt til OP service og rykket for fejning og ukrudtslugning. En opgave som 

dog skal afvikles af husejer. 

 

Preben bad om, at evt. håndværker regninger bliver påtegnet med den enkelte 

aktivitet/butik. Han får af gammel (u)vane alle regninger til attestation, hvilket han ikke altid 

har forudsætninger for. Grethe ville gerne se regningerne for de arbejder hun har sat i værk. 

 

Arne Holdensen, sekretær 


